KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2021.GADA MAIJS
Četri plaši apgabali (poēma brīvā stilā)
Ja četri plaši apgabali vienai Baznīcai ir,
Un nekādas noteiktas robežas tos būtiski nenošķir,
Tomēr reizi pa reizei mums aizrādīts tiek,
Ka lielums nav galvenais, bet darīt to, ko Kristus mums liek.
Pirmais no tiem - Austrumi, kur Atlantija dumpo un izskalo krastus.
Tur pilsētas dižas ar ostām tik drošām, kur bēgļu kuģiem bij’ nolemts reiz patverties.
Kur divas senākās latviešu draudzes - dibinātas tais laikos, kad kuģiem vēl skaitīja mastus.
Bostona un Filadelfija - Amerikas mātes klēpis,
Brīvības zvans izsludinot pa visu zemi brīvību, ko britu kronis slēpis.
Ņujorka, Wall Street - raugāmies kā uz finanšu pasaules nabu;
Vašingtona – valdības sēdeklis un ietekmju tirgoņu miteklis, vai tas ved mūs uz ļaunu vai uz labu?
Florida, koraļļu smiltis, Impērijas štata snaudošie Katskiļi un Ņūhempšīras granīta kalni,
mēs šeit jūsmojam par piekrastes dabu!
Ceļš uz jaunām teritorijām – Ērija kanāls, dzemdināja Ročesteru, Sirakūzas un Albāniju.
Bet džungļu zemēs tālu prom, tur Argentīna, Venecuēla, Brazīlija!
Šodien joprojām Dievam var pateikties par tiem,
Kas cēla un vēla, lai dievnamos un nometnēs gan sirmiem gan bērniem
Būtu vieta kur pārdomāt un mācīties par svēto mantojumu, ko iemantos nākamās audzes.
Otro apgabalu apdziedāt var’
Kā Klusā okeāna krastu, ko rietošās saules garenie stari skar.
Kur zemes grūdieni cēluši kalnu grēdas, No pašas ūdens malas kur smiltīs laiks atstāj savas pēdas
līdz Kolorādo metropoles Denverai, kur slēpotājiem nav ne mazākās bēdas.
Šeit latvieši sev laimi un slavu meklējuši – Holivudas saulrietu apskāvienā,
Vai Silīcija ielejas laboratorijās, kur Ābols, Google, Oracle, Zoom un Facebook spēj mikrosekundē sniegt
vairāk informācijas nekā senāk visas pasaules avīzes vienā dienā!
Ir bezmiega Seatle kur diendienā dzer Kafiju litriem, ko dreboša roka nervozi tver.
Un Oregona, ak Oregona, tu galapunkts Westward Ho ratiem
Bagāta ar dabas brīnumiem un mūžīgiem skatiem!
Lūk - lustīgais līcis kur San Francisko lepojas ar slaveno tiltu un Krāsotām māsām,
Ir vieta kur atstāju savu sirdi, bet pilsētas pukstošais ritms ir un paliek mans.
Ahā! - pašā Amerikas stūrī, kur ieskanējās pirmais franciska misijas zvans,
San Diego tagad apbur viesus ar savām burvīgām krāsām.

Pašā vidū – Amerikas sirds atrodas Trešais apgabals - līdzens kā galds,
bet tur kukurūzu laukos gaiss tik salds!
Reiz simtiem rūpnīcās uzraugi pavēlēja spalgi:
“Savelciet muskuļus! Vai gribat saņemt dienas beigās algu?”
Un dolāru noliekot blakus zaļajam dolāram, sataupot centu pie vara centa,
Tikām pie vesela ciema, kur ielām ir vārdi – Sigulda un Venta!
Ražotņu svilpes vairs nemodina mūsu dižo apkaimi
Toties elektriskais zvans sasauc kopā Garezera saimi.
Vidiene – Čikāgas platie pleci, Mineapole – Sirmās upes kuģniecības galva;
Linkolna, Nebraska, kur Ulmanis studēja lai Latvijas sviestam būtu uzvaras balva;
Ohio ir riepas un tērauds bet arī klusi upju loki,
Indianapole, kur sacīkšu mašīnu motori rūc un degvielu sūc,
Mičigāna – lielo ezeru pērle, un Viskonsīna, kur siers un lauki, bites kur dūc.
Pēdējais no četriem apgabaliem ir valsts pati par sevi,
O, Kanāda – Tu miltus un naftu un sīrupu devi!
Dievs pār šo zemi īpašu svētību bēris,
Tādu bagātību, kurš to visu ir svēris?
Niķeļa, zelta pat urāna rūdas;
Tūkstošu ezeru krastos latvieši slējuši atpūtas pilis vai vienkāršas būdas.
Mums patīk attālumus mērīt kilometros, bet svaru dažreiz uncēs un mārciņās.
Mēs Hamiltonā ģērbjamies visai vienkārši, bet Toronto ielās iet stilīgos svārciņos.
Šeit mūža mežos vēju dziesmas mūsu ausīm skan svaigākas,
bet kurnam: kaut Kanādā ziemas būtu maigākas!
Kad tomēr beigu beigās ierodas vasaras burvīgais siltums,
Tad gribētos sūtīt sirsnīgu ielūgumu ikkatram no jums –
Raugieties Niagarā vai Otavas parlamenta ēkās
Vai franču Kvebekas laissez le bon temps roullez dēkās.
Uzlūkojiet ziemeļu vairogu kur netrūkst ogu,
Un Sv. Lorenča upi, kura paver ceļu uz plašo, raibo pasauli.
Bet mūsu acis uz kaut ko tālumā vērstas,
tās vēro nākotni ar ilgām kā caur rasotu logu.
Cik dažādi patiesi esam!
Tomēr draudzēm Kristus vēsti nesam!
Mūsu ziņojumu tagad beigsim!
Uz jūsu jautājumiem tagad atbildēt steigsim!
(prāv. Dāvis Kaņeps – ievads apgabalu garīgo vadītāju ziņojumiem LELBA XVI sinodē)
KRISTUS DRAUDZES ZIEDOJUMI (no 2021. g. 22 marta līdz 20. aprīlim)
Dāmu komitejai

$150 - Iveta Kaņepa (no pīragu akcijas)

Grīdas Projektam

$100 - Dzidra Suškovs (pieminot vecākus un dēlu, Arturu)

ATGĀDINĀJUMS - IESPĒJA DRAUDZEI ZIEDOT ARĪ ELEKTRONISKI
1. E-transfer sūtīt uz sekojošo adresi: jagrin@skylinc.net
2. Sūtītājs uzraksta savu vārdu un ziedojumu mērķi - nodevas, piemiņas fondam, utt
3. Sūtītājs izveido vienkāršu "security" jautājumu un atbildi, un jāpaziņo to e-pastā (piem: what is
“church” in latvian....atbilde: "baznica"). Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC) lūgs jums
atbildēt šo “security” jautājumu.
4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad Jānis paziņos Rudītei, lai pieskaita pie ziedojumiem, un
Uldim, lai iegrāmato
5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC.
6. Sūtītajam jāsagaida, ka e-transfer varētu paņemt pāris dienas, kamēr tiek nokārtots.

DRAUDZES GADA SAPULCE
Svētdien, 18. aprīlī Zoom konferenču zālē pulcējāmies uz svētbrīdi un gada sapulci. Šo varēsim arī pieskaitīt
kā “spalvu savā kopējā cepurē” papildus tām ko pielāgošanās ceļā esam panākuši pamēģinot kaut ko citu,
kaut ko jaunu. Virtuālās Bībeles stundas, iesvētes mācības, padomes sēdes varam uzskaitīt par mazām
uzvarām. Parasti draudzēm grūti būt elastīgām, bet spiedošā kārtā viss ir iespējams.
Aktualitātes: Gada griezumā turpinājušas satikšanās ar draudzes locekļiem (attālināti pie māju
priekšdurvīm), veiktas telefona konsultācijas, garīgais atbalsts un problēmu risināšana un kopā saskaitot
šādas kontaktu reizes – tās pārsniedz 1,800. Sākumā mācītājs garīgos rakstus piegādāja kā pastnieks
vairāku mājvietu kastītēs, bet tad pārorientējās uz video svētbrīža sagatavošanu (kas prasīja 20-30 stundas
nedēļā līdz ko apguvu šo procesu, tagad apm. 12-16 stundas).
Draudzes padome sekojusi draudzes dzīves norisēm līdz un vairākus mēnešus risināja jautājumus e-pastu
sarakstēs. Vēlāk tā nolēma ka nepieciešamas regulāras video satikšanās. Iepriecinoši ka gandrīz visi
padomes locekļi turpina piedalīties apspriedēs un lēmumu pieņemšanā!
Budžetu 2021-2022. gadam pieņēma bez maiņām no iepriekšējā gada. Padomes locekļi arī turpinās
patreizējā sastāvā līdz ko varēsim novadīt vēlēšanu procesu. Ņemot vērā, ka vairākiem draudzes locekļiem
mājā nav interneta, uzskatām ka pilnīga draudzes līdzdalība nav iespējama un tāpēc neviena tāda sapulce
nevarētu būt pilnvarota pārstāvēt visas draudzes intereses. Varbūt kādam ir laba ideja, kā šo apstākli mainīt
par labu mūsu draudzei?
Mācītājs arī pateicās visiem kuri atbalstījuši draudzes svētbrīžus ar lasījumiem un muzikālajiem
pavadījumiem un citiem talantiem! Turpināsim būt radošiem! Arī šeit varbūt jums ir talants, ko esat
paslēpuši zem pūra??
Draudzes priekšnieks, Jānis Grinvalds sapulcei skaidroja par locekļu skaitu, kurš šajā gadā bija audzis par
vienu locekli. Aizgājušā gadā 3 locekļi aizgāja pa mūžības ceļiem, bet 4 jauni locekļi iestājās. Viņš arī
atreferēja datus par nodevu samaksājumiem.
Draudzes kasieris, Uldis Dāboliņš ziņoja par kases stāvokli un budžeta izpildījumu. Iepriecinošs bija fakts, ka
pretstatā bažām par gaidāmo grimumu dēļ dievnama slēgšanas, nodevas ienāca gandrīz 100% apmērā
(96.3%)! Jāatceras, ka ar labu gribu (un izmantojot e-pārskaiti ziedojumiem) katrs var turpināt atbalstīt
draudzes dzīvi un darbu! Dodot vairāk par proponētiem $400/locekli ir tā vai tā bibliskāka prakse nekā
nelokāma pieturēšanās vienai summai. Atcerēsimies stāstu par Jeruzālemes tempļa ziedojumu šķirstu –
bagāti deva daudz (jā!) bet nabaga atraitne iemeta šķirstā viss, kas viņai bija! Un lai gan tas var kļūt par
sērīgu sentimentu par devīgu sirdi, šis stāsts arī apgaismo nevienādību ziedotāju starpā tajās dienās kā arī
cauri laikmetiem – jo bagātie neatdeva visu, kas viņiem bija. Taču katra dāvana, kura dota ar priecīgu sirdi ir
Dievam patīkams upuris!
Paldies jums par žēlastību, ko jūs esat draudzes labā izrādījuši!

LELBA XVI SINODE
84 delegāti piedalījās nupat notikušajā LELBA XVI sinodē, kuras Pārvalde sasauc ik pa 3 gadiem. Šoreiz gan
tie bija 3.5 gadi, jo vēl paspīdēja cerība, ka ar dažu mēnešu nogaidīšanu, situācija būs atkal labvēlīga
ceļotājiem un konferenču noturēšanai. Gaidījām un nesagaidījām.
Secinu, ka sasaukšana un sanākšana atklāja, ka viss iespējams arī šajā metodikā – un ka bija savi plusi bet arī
pa kādam mīnusam. Balsojām par kandidātiem un rezolūcijām. Pārrunājām ieteikumus un jautājām LELBA
nozaru vadītājiem par neskaidrībām un varbūtībām. Cilvēki arī pa kādai reizei pasmējās. Mēs lūdzām un
pielūdzām.
Galu galā, LELBA ievēlējusi jaunu pārvaldi un revīzijas komisiju: prāv. Anita Vārsberga-Pāža (pārvaldes
priekšniece), garīgie locekļi – māc. Aija Graham (Kalamazū), Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa) un Igors Safins
(Bostonas); laicīgie locekļi: Andris Celcherts (kasieris -Klīvlande), Sandra Kalve (Milvoki) un Andrejs Kancs
(Indianapole); Revīzijas komisija: Ingrīda Jansone (Ņudžersija) Mārtiņš Pūtelis (Indianapole) un Vija
Udenāne (Vašingtona, DC).
Ja būtu jāprognozē ko šī sinode būs panākusi, tad es teiktu ka skatoties uz lietām dažādi radīsies jauni plusi
un mīnusi: draudžu locekļu piekļuve savai Baznīcai varētu mazināt lomu un nozīmi savai vietējai draudzei. Ja
laika gaitā virsroku ņem mācītāja popularitāte, tad iebrienam tajos purvos, kādos ieslīga Dieva tauta
uzklausot glaimojošus (bet viltus) praviešus. Pozitīvais tomēr ir ieguvums dzirdēt dažādu teologu
interpretācijas par zināmiem Bībeles tekstiem un tādā ziņā tas varētu palīdzēt mūsu kopējai kritiskai
domāšanai. Līdz ar to varam paredzēt ka izveidosies kaut kas tāds, ko varētu dēvēt par “virtuālo” draudzi.
Tajā no malu malām varētu pulcēties ļaudis no vietām kur sen nav bijusi latviešu valodas dievkalpojums un
no patreizējiem draudžu centriem un tapt par paralēlu spēka avotu kristietim. Bet vai un kā tas viss notiktu,
paliek vienīgi Visuzinošam zināms!
Ievadrakstu šim Draudzes ziņu numuram sacerēju dienu pirms Sinodes atklāšanas lai apgabala garīgajiem
vadītājiem (prāv. Dairai Cilnei – ASV Rietumi, Sarmai Eglītei – ASV Vidiene, Dāvis Kaņeps – Kanāda un Anita
Vārsberga-Pāža – ASV Austrumi) būtu kaut kas īpaši sakāms, lai papildinātu iesniegtos, rakstiskos
ziņojumus.
***

Daugavas Vanagu Hamiltonas Novada ziņas
“Sakarā ar Ontario provinces veselības ierobežojumiem DV Hamiltonas Kurzemes cietokšńa atceres
sarīkojums šogad ir atcelts.
DV Kanādas valdes priekšsēde Gunta Reynolds zińo ka, Māc. Grietińš noturēs atceres brīdi Sv. Jāńa baznīcā
un ieraksts būs pieejams draudzes mājas lapā. (datums un laiks vēl nav zināms drukas laikā).”
***

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai
rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S.
Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442
6846; e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272,
mob. 905 339 7225; Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824.

